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پودمان   5: مونتاژ مکانیزم ها

پودمان ۵

مونتاژمكانیزمها
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بنابراین  گویند،  ماشین  یا  را دستگاه  بدهد  انجام  کاری  ما  برای  بتواند  که  مجموعه ای  )ماشین(: دستگاه
دستگاه  لباسشویی،  ماشین  جاروبرقی،  آب میوه گیری،  خودرو،  انواع  تیزکنی،  سنگ  ابزار  ماشین تراش، 

چمن زنی و... دستگاه )ماشین( محسوب می شوند.
تصاویر زیر نمونه هایی از ماشین را نشان می دهند. )شکل 2(

شکل 2ـ نمونه هایی از دستگاه

مقدمه

کدامیک از تصاویر زیر، ماشین، دستگاه و مکانیزم محسوب می شوند؟ )شکل 1(

شکل 1ـ نمونه هایی از  وسایل

فعالیت1

کدامیک از تعاریف زیر صحیح است؟ 

غلطالف( دستگاه همان مکانیزم است با این تفاوت که مکانیزم ساکن بوده و لیکن دستگاه حرکت می کند. صحیح

غلطب( ماشین مته دستگاه محسوب می شود، که شامل مکانیزم و اجزای ماشین است.  صحیح

غلطپ( دوچرخه و موتورسیکلت مکانیزم نامیده می شوند.   صحیح

غلطت( دستگاه همان ماشین است که شامل مکانیزم و...می باشد.  صحیح

شکل 2ـ نمونه هایی از  وسایل

فعالیت2
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دستگاه ها با توجه به کاری که انجام می دهند از قسمت های مختلف تشکیل می شوند:
سازهدستگاه)عواملنگهدارنده(: قسمت های مختلف دستگاه روی این اجزا سوار می شوند، مانند پایه ها، 

شاسی، بدنه و... )شکل 3(

شکل 3ـ نمونه هایی از سازه دستگاه

مولدقدرت)نیرویمحرکه(: به طورکلی انرژی هر دستگاه ممکن است نیروی انسانی، انرژی های موجود در 
طبیعت، نیروی برق و... باشد. )شکل 4(

شکل 4ـ نمونه هایی از منابع انرژی دستگاه ها
آنها  انرژی  منبع  که  باشند،  می  داخلی  احتراق  موتورهای  قدرت،  تولید  دیگر  مهم  منابع  از  یکی  ن  همچنی

سوخت های مایع مانند بنزین و گازوئیل است. )شکل 5(

شکل 5 ـ موتورهای احتراق داخلی

نیروگاه 
آبی

نیروگاه
مولد

خطوط انتقال 
برون شهری

آبگیر 
توربین

رودخانه

انباشت 

آب
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نمایند، و مکانیزم نامیده  عواملانتقالقدرت: این عوامل توان، حرکت و گشتاور ایجاد شده را منتقل می 
می شوند، مانند مکانیزم لنگ، مکانیزم قرقره، مکانیزم جعبه دنده، مکانیزم چرخ تسمه و... ) شکل 6(

شکل 6  ـ نمونه هایی از سیستم های انتقال قدرت

عواملذخیرهکنندهانرژی: این اجزا، انرژی را در دستگاه ذخیره می کنند، مانند انواع فنرها، چرخ لنگرها 
و... )شکل 7(

شکل 7ـ نمونه هایی از اجزای ذخیره کننده انرژی

عواملاتصال: برای اتصال اجزای یک دستگاه از انواع پیچ ومهره ها، پین ها، خارها  و... استفاده می شود. )شکل 8(

شکل 8  ـ اجزای اتصال

یاتاقانها: برای استقرار محور ها و تحمل نیروهای تکیه گاهی آنها، از یاتاقان ها که در انواع بلبرینگی و لغزشی 
ساخته می شوند استفاده می شود )شکل 9(

سوپاپ

 بادامک

میل بادامک 

کاسه تایپیت

تایپیت

 اسبک

تعویض کننده دنده

از طرف موتوربه طرف دیفرانسیل
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شکل 9ـ نمونه هایی از یاتاقان

ها  اجزایآببندی: از این اجزا برای آب بندی و جلوگیری از نشتی روغن، ورود گرد و غبار و... در دستگاه 
استفاده می شود. مانند انواع واشر، کاسه نمد، اورینگ )شکل 10(

شکل 10ـ نمونه هایی از اجزای آب بندی

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده درخصوص اجزا و عوامل تشکیل دهنده 
دستگاه سنگ دستی )موضوع پروژه ساخت( را بنویسید.

فعالیت3
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کارنامشمارهکارنامشماره

112

213

314

415

516

617

718

819

920

1021

1122

مکانیزم ها

همان طوری که گفته شد مجموعه هایی که در یک دستگاه وظیفه انتقال حرکت را انجام می دهند، مکانیزم 
نامیده می شوند، هر دستگاه ممکن است از یک و یا چند مکانیزم تشکیل شود. تصاویر زیر نمونه هایی از مکانیزم 

در ماشین های ابزار را نشان می دهد )شکل 11(.

مكانیزمحرکت
کشابماشینصفحهتراش

مكانیزمحرکت
مرغکدستگاهتراش

مكانیزمحرکتطولی
وعرضیدستیمیزدستگاهفرز

شکل 11ـ نمونه هایی از مکانیزم ها
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درجهآزادی: تعداد مختصات طولی و زاویه ای یک نقطه هندسی وزین )نقطه مادی( آزاد در فضا )مختصات سه 
بعدی( را درجه آزادی گویند. بنابراین یک نقطه روی هریک از محورهای مختصات به تنهایی دارای یک درجه 
آزادی، در صفحه XـY دارای سه درجه آزادی و یک نقطه در فضا )مختصات سه بعدی( دارای شش درجه آزادی 

است. )شکل 12(

شش درجه آزادی         سه درجه آزادی                       یک درجه آزادی   

شکل 12ـ نمونه هایی از اجزای آب بندی

مثال1ـگیره ای مطابق شکل مقابل چند درجه آزادی 
دارد؟

پاسخ: از آنجا که این گیره دارای یک میله پیچ بوده 
و عمل جابه جایی فک روی یک محور انجام می شود، 

بنابراین دارای یک درجه آزادی است.

مثال2ـ تعداد درجات آزادی در قیچی اهرمی     مطابق 
شکل را بنویسید.  

 XـY پاسخ: با توجه به این که دسته قیچی در صفحه
جابجا می شود دارای سه درجه آزادی است.

مثال3ـ در یک اتصال چهار میله که در یک صفحه قرار 
دارد،تعداد درجات آزادی چند است؟  

پاسخ: از آنجا که این مکانیزم در یک صفحه YـX قرار 
دارد لذا دارای سه درجه آزادی است. 
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یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تعداد درجات آزادی آچار های زیر را بنویسید.
   

فعالیت4

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر پیرامون تعداد درجات آزادی وسایل زیر با هم بحث کرده 
و نتیجه را در جدول بنویسید.   

فعالیت5

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تعداد درجات آزادی دستگاه های زیر را در جدول بنویسید.

ابزارگیرماشینمتهسیستمکپیتراشیمیزماشینفرزاونیورسال

فعالیت6
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کاربرد و نقش درجات آزادی در ماشینکاری را بنویسید.   فعالیت7

انواعمكانیزم
مکانیزم ها با توجه به اهداف و چگونگی عملکردشان در انواع مختلف طراحی و ساخته می شوند.

مكانیزمهایچرختسمهای: از این مکانیزم ها برای انتقال حرکت در مواردی که فاصله محورها زیاد و... باشد 
استفاده می شود. دستگاه های زیر دارای مکانیزم چرخ تسمه ای می باشند. )شکل 13(

شکل 13ـ نمونه هایی از دستگاه ها با مکانیزم چرخ تسمه ای

مكانیزمهایچرخدندهای: مکانیزم های چرخ دنده ای فضای کمتری را اشغال کرده، راندمان انتقال حرکت 
باال بوده، امکان تنوع در تغییر عده دوران وجود داشته، سر و صدای کمتری ایجاد کرده، برای دور های باال 

مناسب بوده و... تصاویر زیر نمونه هایی از مکانیزم های چرخ دنده ای را نشان می دهند. )شکل 14(

شکل 14ـ مکانیزم چرخ دنده ای

اهرم متصل به دسته دنده 

اتصال به موتوراتصال به دیفرانسیل

محور کمکی

حلقه 
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تصاویر زیر نمونه های دیگری از مکانیزم های چرخ دنده ای را نشان می دهند. )شکل 15(

استفاده از چرخ دنده های داخلی                        استفاده از چرخ دنده های شانه ای       استفاده از چرخ دنده های مخروطی 

شکل 15ـ نمونه هایی از کاربرد مکانیزم های چرخ دنده ای 

مكانیزمهایکوپلینگیوکالجی: کوپلینگ ها و کالج ها مکانیزم های قطع و وصل حرکت محسوب می شوند و 
در انواع مختلفی ساخته می شوند. 

1 کوپلینگ های پنجه ای)شکل 16(

شکل 16ـ کوپلینگ های پنجه ای

2 کوپلینگ های گاردانی )شکل 17(

شکل 17ـ کوپلینگ های گاردانی

3 کوپلینگ های دنده ای )شکل 18(

شکل 18ـ کوپلینگ های دنده ای
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4 کوپلینگ های پیچ ومهره ای )شکل 19(

شکل 19ـ کوپلینگ های پیچ ومهره ای  

تصاویر زیر نمونه های دیگری از مکانیزم های کوپلینگی را نشان می دهند )شکل 20(. 

	 	
کوپلینگ دنده ای                      کوپلینگ ارتجایی            کوپلینگ زنجیری      

شکل 20ـ نمونه های دیگری از کوپلینگ 
کوپلینگهایچرخزنجیری:مکانیزم های چرخ نوع دیگری از مکانیزم هستند که انتقال بین دو محور با 

فاصله زیاد، دقت باال، حرکت مطمئن، ارتعاش کمی و... استفاده می شود. )شکل 21(    

شکل 21ـ مکانیزم های چرخ زنجیری 

مكانیزمهایقرقرهای: این مکانیزم ها ساده ترین و احتمااًل اولین مکانیزم ها هستند که در انتقال حرکت و 
جابجایی کاربرد دارند. )شکل 22(    

شکل 22ـ مکانیزم های قرقره ای 
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مكانیزمهایاهرمی)میلهای(: یکی از معروف ترین و ابتدایی ترین مکانیزم ها هستند که کاربرد های فراوان و 
متنوعی در صنایع مختلف دارند. )شکل 23(   

شکل 23ـ مکانیزم های اهرمی 

مكانیزمهایهیدرولیكی: عامل حرکت در این نوع مکانیزم ها، سیاالت )روغن های هیدرولیک( می باشند. 
انتقال به نرمی انجام شده و از قدرت و دقت باالیی برخوردار می باشند. )شکل 24( 

شکل 24ـ مکانیزم های هیدرولیکی

تصاویر زیر نمونه های دیگری از مکانیزم های هیدرولیکی را نشان می دهند. )شکل 25(

شکل 25ـ نمونه های دیگری از مکانیزم های هیدرولیکی

مكانیزمهایبادی: عامل حرکت  وجابجایی در این مکانیزم، هوای فشرده است. عمل متراکم کردن هوا به وسیله 
کمپرسور انجام می شود.دقت و قدرت نسبت به نوع هیدرولیکی پایین تر است. )شکل 26(

شکل 26ـ مکانیزم های بادی
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تصاویر زیر نمونه های دیگری از مکانیزم های بادی را نشان می دهند. )شکل 27(

شکل 27ـ نمونه های دیگری از مکانیزم های بادی

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از کارگاه های هنرستان چهار نوع وسیله و یا 
دستگاه که در آن از مکانیزم های بادی و یا هیدرولیکی استفاده شده است را نوشته  و در کالس پیرامون آن 

توضیح دهید.     

نامدستگاه

نوعمكانیزم

فعالیت8

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف نام ماشین های ابزاری که 
در آنها مکانیزم بادامک و لنگ به کار رفته همراه با هدف مربوطه نوشته، و در کالس پیرامون آن توضیح دهید. 

نامدستگاه

هدف

فعالیت9

مكانیزمهایلنگیوبادامكی: بادامک ها و طبلک ها قابلیت تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی را 
دارند. به دلیل تنوع و دقتی که دارند کاربرد های زیادی در صنعت دارند. )شکل 28(

شکل 28ـ نمونه هایی از مکانیزم های لنگی و بادامکی
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مكانیزمهایپیچومهرهای: این نوع مکانیزم ها نیز از ساده ترین مکانیزم ها با کاربردهای فراوان است. )شکل 29(

شکل 29ـ مکانیزم های پیچ ومهره ای

هایی که در کارگاه دارای مکانیزم  یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر وسایل و دستگاه 
پیچ  ومهره ای هستند را همراه  با هدف مربوطه نوشته، و در کالس پیرامون آن توضیح دهید. 

نامدستگاه

هدف

فعالیت10

مكانیزمهایبرقی:عامل اصلی جابه جایی و حرکت، انرژی الکتریکی است، که عمومًا این انرژی به وسیله موتور 
الکتریکی، تبدیل به انرژی مکانیکی می شود. )شکل 30(

شکل 30ـ مکانیزم های برقی

مكانیزمهایترکیبی: ممکن است در یک دستگاه از چند مکانیزم مختلف استفاده شود. مانند دستگاه تراش 
که شامل مکانیزم های چرخ تسمه ای، چرخ دنده ای، پیچ و مهره ای، اهرمی  و... است. )شکل 31( 

شکل 31ـ مکانیزم های ترکیبی
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یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف، ویژگی ها و محدودیت های 
مکانیزم های مختلف مطابق زیر را نوشته و پیرامون آن در کالس بحث کنید.

مكانیزماهرمیمكانیزمچرخدندهایمكانیزمزنجیریمكانیزمبادیموضوع

ویژگیها

محدودیتها

فعالیت13

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، پیرامون مکانیزم های به کار رفته در دستگاهی مطابق 
شکل و کاری که انجام می دهد در کالس با هم بحث کرده و نتیجه را بنویسید.

نتیجه:

فعالیت11

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، پیرامون مکانیزم های به کار رفته در دستگاهی مطابق 
شکل و کاری که انجام می دهد درکالس با هم بحث کرده و نتیجه را بنویسید.

نتیجه:

فعالیت12
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یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف، عامل اصلی حرکت و 
مکانیزم های به کار رفته در وسایل و دستگاه های زیر را نوشته و پیرامون آن در کالس بحث کنید.

1ـ ماشین لباسشویی

2ـ دستگاه جارو برقی

3ـ دستگاه تراش

4ـ دستگاه سنگ دیواری کارگاه

5ـ دستگاه مته

6ـ دستگاه فرز

فعالیت14

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر در مورد دستگاه سنگ دستی )موضوع پروژه درس( نوع 
مکانیزم و تعداد درجه آزادی را با ذکر علت بنویسید.

مكانیزم

درجهآزادی

فعالیت15

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تصویری از یکی از لوازم منزل تهیه کرده، در محل مربوطه 
چسبانده، سپس نام اجزای آن را بنویسید. )وسیله انتخابی حداکثر 8 قطعه داشته باشد(

نامشماره

1

2

3

4

5

6

7

8

فعالیت16

اجزایتشكیلدهندهمكانیزم: اجزای تشکیل دهنده مکانیزم ها همان قطعاتی هستند که قباًل خوانده اید. 
مانند: پیچ ها، مهره ها، میله ها، پین ها، تسمه ها، چرخ دنده ها، اهرم ها، واشر ها و...
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فیکسچرها

هایی هستند که از آنها برای نگهداری قطعات و هدایت ابزار به منظور عملیات مختلف مانند  ا ابزار  فیکسچره
ماشین کاری، جوشکاری، لحیم کاری، نقطه جوش، پرچ کاری، اندازه گیری و کنترل کیفیت و... طراحی، ساخته 
و... مورد استفاده قرار می گیرند. فیکسچر ها می توانند درجات آزادی را حذف کرده و آن را قفل نمایند. هرچه 

تعداد درجات آزادی قطعات محدودتر باشد، فیکسچر پیچیده تر است. )شکل 32(

شکل 32ـ فیکسچر

مزایای استفاده از فیکسچر: این ابزار ها به دلیل ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فردی که دارند در تولید 
بسیار اثر گذارند. از جمله:    

۱ آسان کردن کارها

2  نگهداری سریع و مطمئن قطعه برای انجام عملیات 

بعدی
3 تنظیم دقیق و خودکار قطعه

4 افزایش دقت قطعات

5 یکنواختی عملیات انجام شده روی قطعات

6 باال بردن سرعت تولید

7 کاهش ضایعات

8 حذف عملیات خط کشی

9 باال بردن ضریب ایمنی  و حفاظتی در کاهش حوادث 

۱0 استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آالت

۱۱ کاهش زمان تولید

۱2 امکان استفاده از نیروی کار با مهارت کمتر

۱3 امکان خودکار کردن تولید

فیکسچر ها با توجه به نوع عملیات و کاری که انجام می دهند از قسمت های مختلف تشکیل می شوند. )شکل 33(
      

مراحل استفاده از فیکسچر: با توجه به نوع فیکسچر و کاری که انجام می دهد مراحل کار با آن معمواًل عبارت اند از:
4 انجام  3 استقرار قطعه روی آن 2 بررسی سالم بودن آن  ۱ بستن فیکسچر روی میز کار یا دستگاه برحسب نیاز 

6 تمیز و آماده به کار  5 آزاد کردن قطعه و برداشتن آن از داخل فیکسچر عملیات مورد نظر با توجه به نوع فیکسچر
کردن آن. 

 شکل 33ـ فیکسچر

بوش های 
سوراخکاری 

میل راهنما

قطعه کار
) فضای کار(

بازوی بست 

بدنه اصلی

صفحه سوراخ روبند

دسته
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فیکسچر ها در انواع مختلفی ساخته می شوند.

فیكسچرهایسوراخکاری: به منظور سوراخ کاری دقیق، سرعت و دقت باالتر نسبت به سوراخ کاری معمولی و... 
از فیکسچرهای سوراخ کاری استفاده می شود. این فیکسچر ها قطعه کار را محکم گرفته، ابزار سوراخ کاری به وسیله 

بوش راهنما دقیقًا به محل پیش بینی شده هدایت شده و سپس عمل سوراخ کاری انجام می شود. )شکل 34(

شکل 34ـ فیکسچرهای سوراخ کاری

برقو ها و قالویز های ماشینی نیاز به بوش راهنما ندارند. نكتــــــــه

فیكسچرهایتراشکاری: همان طوری که خوانده اید وسایل مختلفی برای بستن قطعات روی ماشین تراش 
پیش بینی شده است که جزء متعلقات آن می باشد، مانند، سه نظام، چهار نظام منظم و غیرمنظم، گیره قلبی 
و... لیکن در مواردی ممکن است بعضی از قطعات را به علت حجیم و سنگین بودن مانند قطعات ریخته گری 
شده و یا بنا به دالیل دیگر نتوان به وسیله لوازم جانبی و همراه دستگاه تراش بست و یا این که قطعات تولیدی 
متعدد بوده و الزم است از دقت، یکنواختی و سرعت عمل بیشتری در تولید برخوردار باشند، لذا ضروری است 
بنابه مقاصد ذکر شده برای دستگاه های تراش نیز با توجه به قطعه و شرایط تولید، فیکسچر مناسب ساخته شود. 

)شکل 35(

شکل 35ـ فیکسچرهای تراش کاری
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نیروی نگه دارندۀ قطعه باید به میزانی باشد که اواًل بتواند قطعه را محکم و مطمئن نگه داشته و در برابر نیرو های 
ماشین کاری مقاومت کرده و ثانیًا موجب تغییر شکل قطعات نازک نشود.

نكتــــــــه

نیروی براده برداری دستگاه فرز زیاد بوده، لذا ضروری است قطعه کار به صورت محکم و اطمینان بخش، در 
فیکسچر مربوطه بسته شده باشد.

نكتــــــــه

با توجه به این که مونتاژ آخرین مرحله خط تولید است باید دقت شود، تا به قطعات آسیبی وارد نشده و 
مجموعه مونتاژ شده به راحتی از فیکسچر خارج شوند.

نكتــــــــه

فیكسچرهایفرزکاری: این فیکسچر ها عمومًا نقش نگه دارنده را دارند، زیرا هدایت ابزار براده برداری به وسیله 
محور دستگاه انجام می شود. )شکل 36(

شکل 36ـ فیکسچرهای فرز کاری

فیكسچرهایمونتاژ: بسیاری از مواقع و در صنایع مختلف الزم است برای سوار کردن دو و یا چند قطعه روی 
همدیگر ابزاری داشته باشیم که اواًل عمل مونتاژ به راحتی صورت گرفته و ثانیًا این عملیات با دقت و سرعت 
مناسب انجام شود. لذا با توجه به مشخصات، تعداد قطعات مونتاژ شونده روی یکدیگر، دقت و سرعت مورد نیاز، 

فیکسچر مناسب طراحی و ساخته می شود. )شکل 37(

شکل 37ـ فیکسچرهای مونتاژ
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فیکسچر های اندازه گیری و کنترل: این فیکچر ها در تمامی  مراحل تولید اعم از قطعات تکی، مجموعه های 
کوچک و محصول نهایی کاربرد دارند. این فیکسچر ها با توجه به نیاز های کنترل کیفیت ابعادی و هندسی قطعات، 

مجموعه ها و محصول نهایی طراحی و ساخته می شوند. )شکل 38(

شکل 38ـ فیکسچرهای اندازه گیری     و کنترل

گفتنی است فیکسچرها دامنه بسیار وسیعی دارند، به عبارتی تمامی  روش های تولید می توانند فیکسچر های 
مخصوص خود را داشته باشند. )شکل 39(

فیکسچر برش کاری فیکسچر لحیم کاری    فیکسچر جوشکاری   

شکل 39ـ نمونه های دیگری از فیکسچر

فیکسچر ها با مکانیزم های مختلفی مانند هیدرولیکی، بادی، اهرمی، بادامکی، پیچ و مهره ای و... طراحی 
و ساخته می شوند.

نکتــــــــه

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تصویری از سه نوع فیکسچر که در کارگاه های هنرستان 
وجود دارد را تهیه، کاربرد هریک را توضیح داده و پیرامون آن در کالس بحث کنید.

تصویر

شرح کاربرد

فعالیت 17
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دو وسیله گردنده که با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، دارای سرعت های محیطی مساوی هستند. مانند چرخ 
تسمه ها، چرخ دنده ها، چرخ زنجیر ها و... )شکل 40(

مکانیزم چرخ دنده ایمکانیزم چرخ تسمه ای

شکل 40ـ ارتباط مستقیم دو وسیله گردنده

نكتــــــــه

نسبت حرکت

سرعتمحیطی: مسافتی که یک نقطه مشخص از متحرک دایره ای شکل در واحد زمان طی می کند را سرعت 
محیطی گویند.

V d n= ×π×

dـ  قطر متحرک دایره ای شکل برحسب متر
nـ  سرعت دورانی متحرک دایره ای شکل برحسب دور بر دقیقه

Vـ  سرعت محیطی بر حسب متر بر دقیقه

با توجه به نکته قبل برای دو چرخ تسمه و یا دوچرخ دنده که باهم ارتباط مستقیم دارند می توان نوشت:
V V=1 2  d n d nπ = π1 1 2 2

V d n= π1 1 1 
d 1n 1=d  2n 2

V d n= π2 2 2  

n d
n d

=1 2

2 1

چرخ محرک
چرخ متحرک
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حاصل تقسیم هریک از طرفین رابطه صفحٔه قبل را نسبت حرکت نامیده و با حرف i نشان داده می شود.

n di
n d

= =1 2

2 1

نكتــــــــه

معمواًل از دو چرخ درگیر با یکدیگر، یکی محرک )حرکت دهنده( و دیگری متحرک )حرکت گیرنده( است. 
بنابراین n1 و d1 مشخصات چرخ محرک، d2 و n2 مشخصات چرخ متحرک می باشد.

نكتــــــــه

شکل 41ـ مکانیزم ترکیبی )چرخ دنده و چرخ تسمه(

چرخ  نوع  از  حرکت  انتقال  مکانیزم  چنانچه  توجه: 
دنده ای باشد عالوه بر نسبت قطر ها می توان از نسبت 

تعداد دندانه ها نیز استفاده نمود. )شکل 41(

n zi
n z

= =1 2

2 1

رابطه i را نسبت ساده انتقال حرکت می نامند. چنانچه 
مکانیزم انتقال حرکت از ترکیب چند وسیله محرک و 
مرکب  را  حرکت  نسبت  باشد،  شده  تشکیل  متحرک 

نامیده و این نسبت مطابق زیر محاسبه می شود.

n d zi
n d z

= = =1 2 2
1

2 1 1

d zni
n d z

= = =4 43
2

4 3 3

و بطور کلی :
i i i i ...= × × ×1 2 3

چنانچه دستٔه دستگاه سنگ دستی )موضوع پروژه( در یک دقیقه 10دور چرخانده شود، ضمن رسم تصویری 
از انتقال حرکت، عده دوران چرخ سنگ را حساب کنید.

تصویرمحاسبات

فعالیت18
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چنانچه بین دو چرخ محرک و متحرک، چرخ دیگری 
گویند.  واسطه  چرخ  را  چرخ  این  باشد،  داشته  قرار 

)شکل 42(

شکل 42ـ مکانیزم ترکیبی )چرخ دنده هم محور با محور های  چرخ تسمه( 

نكتــــــــه

چرخ واسطه اثری در عده دوران نداشته، لیکن جهت دوران را تغییر داده و فاصله خالی بین دو محور را پر 
می کند. 

n d n dn
n d d

= → =1 2 1 1
2

2 1 2  

n d d n d n d
n d d

= → =1 1 3
3 3 1 1

3 2 2

n d
n dd d
n d n d

= → =

1 1

2 23 3

3 2 3 2  

dn n
d

= × 1
3 1

3

نكتــــــــه

به طورکلی عده دوران یک مکانیزم انتقال حرکت اعم از چرخ تسمه ای و یا چرخ دنده ای عده دوران محور 
خروجی برابر است با :

z z z ....n n
z z z ....
× × ×

= ×
× × ×

1 3 5
1

2 4 6

d یا  d d ....n n
d d d ....

× × ×
= ×

× × ×
1 3 5

1
2 4 6

به عبارت دیگر: حاصل ضرب عده دوران محور ورودی در قطرها و یا تعداد دندانه های چرخ های محرک، 
تقسیم بر حاصل ضرب قطرها و یا تعداد دندانه های چرخ های متحرک، عده دوران محور خروجی است.

نكتــــــــه

چرخ محرک

    چرخ واسط 

 چرخ متحرک
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آیا مکانیزم انتقال حرکت دستگاه سنگ دستی، چرخ دنده واسطه هم دارد، چنانچه پاسخ مثبت است نقش 
آن را در مکانیزم انتقال حرکت نوشته، مشخصات آن را محاسبه کنید.

فعالیت١٩

در دوچرخه ای مطابق شکل عده دوران چرخ عقب و نسبت حرکت را حساب کنید. درصورتی که سرعت 
محیطی پدال دو چرخه 24 کیلومتر بر ساعت باشد. 

محاسبات:

فعالیت20

دو وسیله گردنده که روی یک محور قرار داشته باشند 
دارای عده دوران مساوی هستند. )شکل 43(

شکل 43ـ دو چرخ دنده هم محور

نكتــــــــه

مراحلعملیاتمونتاژکاری
1 بررسی و خواندن نقشه

2 شماره گذاری اجزای مکانیزم و یا دستگاه به ترتیب اولویت در مونتاژ

3 کنترل مشخصات ابعادی اجزای مکانیزم و یا دستگاه

4 آماده سازی فیکسچر های مونتاژ در صورت نیاز 

5 آماده سازی و کنترل عملکردی و ابعادی فیکسچرهای مونتاژ 

6 پیش بینی ابزار و آچار های مورد نیاز

7 آماده سازی و کنترل اجزای اتصال، آب بندی و... برای مونتاژ
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8 انجام عملیات مونتاژ

9 کنترل ابعادی و عملکردی مکانیزم و دستگاه 

10 انجام بسته بندی مناسب

عیوباحتمالیدرمونتاژ
عیوب احتمالی در مونتاژ را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

1 عیوب ناشی از ساخت اجزای مکانیزم یا دستگاه: پاره ای از این عیوب با عملیات سوهان کاری، سنباده کاری 

و... قابل رفع است، لیکن برخی از آنها ممکن است ناشی از مشخصات ابعادی و عملکردی بوده که ممکن 
است با عملیات براده برداری، صاف کاری، تاب گیری و... اصالح گردد، و در مواردی نیز ممکن است اشکاالت 

به گونه ای باشد که قطعه مردود شده و باید قطعه سالم جایگزین آن گردد.
2 معیوب بودن اجزای اتصال

3 اشتباهات ناشی از عملیات مونتاژ

4 تمیز نبودن محیط کار 

1ـ ابزارهایمونتاژ: استفاده نادرست از آچارها و ابزار های کمکی در مونتاژکاری مانند انواع پیچ گوشتی، 
آچار بکس، گیره، فیکسچر، چکش، آچار تخت، آچار فرانسه و... ممکن است موجب خسارت های مالی و 
جسمی  شود، لذا ضروری است قبل از استفاده، روش استفاده و نکات ایمنی و حفاظتی مربوط به آنها مورد 

توجه قرار گیرد. 
2ـوسایلاندازهگیریوکنترل:ابزار های اندازه گیری و کنترل بسیار حساس و آسیب پذیر می باشند، بنابراین 
الزم است قبل از استفاده از روش کار آنها کاماًل آگاه بوده و مهارت الزم را داشته باشید، همچنین پس از استفاده، 

آنها را تمیز کرده و در جعبه مخصوص گذاشته و بایگانی کنید. 
3ـهمان طوری که می دانید یکی از اصلی ترین مشخصه های یک فرد فنی، انضباط می باشد، ضروری است 

آچارها و ابزارهای مونتاژ به طور جداگانه و به صورت منظم روی میز مونتاژ چیده شوند. 

نكاتایمنی

کلیه فعالیت های کارگاهی به صورت گروهی انجام شود.  نكتــــــــه
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فعالیتکارگاهی1
موضوع:کنترل کیفی پروژه

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی 

وسایلموردنیاز
1 خط کش فلزی تخت)300ـ1( 

میلی متر
تفکیک پذیری  با  ورنیه  کولیس 

0/02 میلی متر
تیغه  طول  با  دقیق  گونیای   2

200 میلی متر
خارج  اندازه گیر  میکرومتر   3

ـ 0/01( میلی متر  25(
4 پارچه تنظیف

قطعهکار: اجزای دستگاه سنگ 
سنباده دستی

نكاتایمنیوحفاظتی
1  وسایل اندازه گیری بسیار حساس و  دقیق می باشند، از وارد شدن هرگونه ضربه به آنها جدًا خودداری گردد.

2  پس از اتمام کار، وسایل اندازه گیری استفاده شده را تمیز کرده، در محل مربوطه قرار داده و بایگانی کنید.

توجه: در هنگام بایگانی وسایل اندازه گیری، پیچ قفل آنها را سفت نکرده و کمتر از نیم دور شل باشد. 
3 قبل از استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل از کالیبره بودن آنها اطمینان حاصل کنید. 

4 از دستکاری و تنظیم وسایل اندازه گیری چنانچه اطالع و تجربه درستی از آنها ندارید جدًا خودداری کنید. 

مراحلانجامکار
1ـ هریک از قطعات دستگاه سنگ دستی را با ابزارهای مربوطه مطابق جدول کنترل کرده، نتیجه را در محل 

مربوطه بنویسید. 

تعیینزمانکنترلکیفی)دقیقه(
زمان صرف شده برای کنترل هر قطعه را تعیین کرده در محل مربوطه بنویسید.  

درپایانکار:
1  وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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کار برگ ارزیابی کیفی اجزای مجموعه دستگاه سنگ دستی

شماره 
نام و کدنام قطعهقطعه

وسیله کنترل
وضعیت
ظاهری

وضعیت 
ابعادی

وضعیت 
نهایی

زمان
توضیحاتکنترل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

مردود  وضعیت کلی :           قبول    

علت مردودی :

جمع زمان تخصیصی برای کنترل کیفی:

تاریخ : نام و امضای کنترل کننده :     
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فعالیتکارگاهی2 
موضوع:مونتاژ مجموعه محور پایین پروژه 

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعاتموردمونتاژ

4 اجزای استاندارد 3 یاتاقان بوشی  1  محور پایین     2 چرخ دنده  

وسایلموردنیاز
7 چکش  6 گونیای کارگاهی   5 سوهان متوسط و نرم  4 کاغذ سنباده  3 فیکسچر مناسب  2 گیره  1 میز کار 

9 کولیس 0/02 میلی متر 10 میکرومتر 0/01 میلی متر 11 گونیا 12 فیلر13 وسایل  8 جعبه آچار  پالستیکی 
روغن کاری و تنظیف

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

3 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحلمونتاژ
1 تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

2 اخذ تأییدیه هنرآموز

با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی وحفاظتی  3 انجام مونتاژکاری مطابق روندنمای ترسیمی  

همراه با روغن کاری و اخذ تأییدیه هنرآموز
کنترلکیفی

الف( مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، 
نتیجه را در جدول بنویسید. 

عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

ب(تعیینزمانمونتاژ)دقیقه(
جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانمونتاژ

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید

فعالیت
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فعالیتکارگاهی3
موضوع: مونتاژ مجموعه محور وسط پروژه 

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعاتموردمونتاژ

4 اجزای استاندارد 3 یاتاقان ها  2 چرخ دنده  1 محور وسط 

وسایلموردنیاز
7 چکش  6 گونیای کارگاهی  5 سوهان متوسط و نرم  4 کاغذ سنباده  3 فیکسچر مناسب  2 گیره  1 میز کار 

9 کولیس 0/02 میلی متر 10  میکرومتر 0/01 میلی متر 11 گونیا 12  فیلر 13 وسایل  8 جعبه آچار  پالستیکی 
روغنکاری و تنظیف

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

3 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحلمونتاژ
1 تعیین و ترسیم روندنمای مونتاژ

2 اخذ تأییدیه هنرآموز

با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی  3 انجام مونتاژکاری مطابق روندنمای ترسیمی  

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز
کنترلکیفی 

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده. نتیجه 
را در جدول بنویسید. 
عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

تعیینزمانمونتاژ)دقیقه( 

جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانمونتاژ

درپایانکار:  
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی4
موضوع: مونتاژ مجموعه محور باال 

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعاتموردمونتاژ

4 اجزای استاندارد 3 یاتاقان ها  1 محور باال  2 چرخ دنده 

وسایلموردنیاز
6 گونیای کارگاهی  5 سوهان متوسط و نرم  4 کاغذ سنباده  3 فیکسچر مناسب   1 میز کار  2 گیره 

10 میکرومتر 0/01 میلی متر11 گونیا  9 کولیس 0/02 میلی متر  8 جعبه آچار  7  چکش پالستیکی 

12  فیلر 13  وسایل روغنکاری و تنظیف

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

3 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحلمونتاژ
1 تعیین و ترسیم روندنمای مونتاژ

2 اخذ تأییدیه هنرآموز

با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی  3 انجام مونتاژکاری مطابق روندنمای ترسیمی  

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز
کنترلکیفی 

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه 
را در جدول بنویسید. 
عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

تعیینزمانمونتاژ)دقیقه( 

جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانمونتاژ

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی5
)تکیه گاه  جانبی  صفحات  )کف(،  پایه  مجموعه  مونتاژ  موضوع: 

محورها(، صفحه باال و مجموعه محورها
نامپروژه: دستگاه سنگ دستی 

قطعاتموردمونتاژ
2 صفحات جانبی  1 صفحه کف 

وسایلموردنیاز
6 گونیای کارگاهی 5 سوهان متوسط و نرم  4 کاغذسنباده  3 فیکسچر مناسب  2 گیره  1 میز کار 

11  گونیا 12   فیلر 9  کولیس 0/02 میلی متر 10  میکرومتر 0/01  8  جعبه آچار  7  چکش پالستیکی 

13    وسایل روغنکاری و تنظیف

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2  رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

3  رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحلمونتاژ
1  تعیین و ترسیم روندنمای مونتاژ

2  اخذ تأییدیه هنرآموز

3  انجام مونتاژکاری مطابق روندنمای ترسیمی  با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی 

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز
کنترلکیفی 

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده نتیجه 
را در جدول بنویسید. 
عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

تعیینزمانمونتاژ)دقیقه( 

جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانمونتاژ

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی6
موضوع: مونتاژ مجموعه چرخ سنگ 

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعاتموردمونتاژ

4 اجزای استاندارد 3 یاتاقان ها  2 واشر ها   1 چرخ سنگ 

وسایلموردنیاز
6 گونیای کارگاهی 5 سوهان متوسط و نرم  4 کاغذ سنباده  3 فیکسچر مناسب  2 گیره  1 میز کار 

10 میکرومتر 0/01 میلی متر11 گونیا  9 کولیس 0/02 میلی متر  8 جعبه آچار  7  چکش پالستیکی 

12  فیلر

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

3 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحلمونتاژ
1 تعیین و ترسیم روندنمای مونتاژ

2 اخذ تأییدیه هنرآموز

3 انجام مونتاژکاری مطابق روندنمای ترسیمی  با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی این 

مجموعه و اخذ تأییدیه هنرآموز
کنترلکیفی 

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه 
را در جدول بنویسید. 
عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

تعیینزمانمونتاژ)دقیقه( 

جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانمونتاژ

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی7
موضوع: مونتاژ مجموعه دسته 

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعاتموردمونتاژ

3 اجزای استاندارد   2 واشر ها   1 مجموعه دسته 

وسایلموردنیاز
6 گونیای کارگاهی 5 سوهان متوسط و نرم  4 کاغذ سنباده  3 فیکسچر مناسب  2 گیره  1 میز کار 

11 گونیا 10 میکرومتر 0/01 میلی متر  9 کولیس 0/02 میلی متر  8 جعبه آچار  7  چکش پالستیکی 

12  فیلر

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

3 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحلمونتاژ
1 تعیین و ترسیم روندنمای مونتاژ

2 اخذ تأییدیه هنرآموز

3 انجام مونتاژکاری مطابق روندنمای ترسیمی  با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی وحفاظتی این 

مجموعه و اخذ تأییدیه هنرآموز
کنترلکیفی 

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه 
را در جدول بنویسید. 
عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

تعیینزمانمونتاژ)دقیقه( 

جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانمونتاژ

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی8
موضوع:آچارکشی پروژه

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
وسایلموردنیاز

1 میز کار

2 جعبه آچار 

نكاتایمنیوحفاظتی
1 رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

2 در هنگام جابه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.

3 موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.

4 هنگام چرخاندن دسته دستگاه  سنگ سنباده دستی، دقت شود تا انگشتان دست مابین دسته و بدنه 

دستگاه قرار نگیرد. 
مراحلمونتاژ

آچارکشی دستگاه سنگ دستی بر اساس اصول و قواعد مربوطه

کنترلکیفی
دستگاه سنگ دستی را به لحاظ ظاهری،ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، 

نتیجه را در جدول بنویسید. 
عیوبعملكردیعیوبهندسیعیوبابعادیعیوبظاهری

نتیجهکلی:

تعیینزمانآچارکشی)دقیقه( 

جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانآچارکشی

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی9
موضوع:رنگ آمیزی پروژه

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایلموردنیاز:
3 وسایل و تجهیزات رنگ آمیزی 2 سوهان نرم  1 کاغذ سنباده 

4 رنگ با مشخصات و حجم مناسب  
نكاتایمنیوحفاظتی

1 در هنگام جابه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.

2 موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.  

3 در هنگام رنگ آمیزی از ماسک و دستکش استفاده شود.

4 رعایت اصول و فنون رنگ آمیزی دستی )استفاده از قلم مو یا اسپری(

مراحلانجامکار
1 تعیین و ترسیم روندنمای رنگ آمیزی

2 اخذ تأییدیه هنرآموز

3 پلیسه گیری مجموعه با سوهان )در صورت نیاز( مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و 

حفاظتی
4 پرداخت کلیه سطوح با کاغذ سنباده مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

5  انجام رنگ آمیزی مطابق روندنمای ترسیمی، مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی وحفاظتی 

کنترلکیفی 
مجموعه رنگ شده را به لحاظ ظاهری، کنترل کرده، نتیجه را بنویسید. 

یكنواختیبراقیتپوستهشدنشّرگی

نتیجهکلی:

تعیینزمانرنگآمیزی)دقیقه(   
جمعسایرزمانکنترلکیفیزمانرنگآمیزی

درپایانکار:
1 وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت
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فعالیتکارگاهی10
موضوع:کنترل ظاهری پروژه

نامپروژه: دستگاه سنگ دستی
وسایلموردنیاز:

نكاتایمنیوحفاظتی
1 در هنگام جابه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.

2 موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.  

مراحلکنترل
وضعیت ظاهری دستگاه سنگ دستی را مطابق زیر بررسی کرده، نتیجه را همراه با اقدامات اصالحی الزم 

بنویسید.

گزارش نتایج کنترل ظاهری دستگاه سنگ دستی

 شرح اقدامات اصالحینتیجهمورد بررسیردیف

در حد قابل قبول است.         رنگ1
در حد قابل قبول نیست    

بدون خط وخش       خط وخش2
همراه با خط وخش    

دستگاه تعادل دارد       تعادل3
دستگاه تعادل ندارد    

تعامد بدنه4
بر پایه

در حد قابل قبول است.             
در حد قابل قبول نیست    

دقیقًا در محل خود محکم بسته شده اند       پیچ ها5
در محل خود محکم بسته نشده اند  

کیفیت 6
جوشکاری

در حد قابل قبول است. 
در حد قابل قبول نیست    

کنترل 7
لبه ها 

لبه های تیز دارد.  
لبه های تیز ندارد    

سایر8

فعالیت
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تعیینزمانکنترل)دقیقه(

جمعسایرزمانکنترلکیفی

درپایانکار:
1  وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیتکارگاهی11
موضوع:	آزمایش عملکرد پروژه
نامپروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایلموردنیاز:
نكاتایمنیوحفاظتی

1 در هنگام جابه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.

2 موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.

3 هنگام چرخاندن دسته دستگاه  سنگ سنباده دستی دقت شود تا انگشتان دست مابین دسته و بدنه 

دستگاه قرار نگیرد. 
مراحلکنترل

عملکرد دستگاه سنگ دستی را مطابق زیر بررسی کرده، نتیجه را همراه با اقدامات اصالحی الزم بنویسید.

گزارشنتایجعملكرددستگاهسنگدستی

شرحاقداماتاصالحینتیجهموردبررسیردیف

چرخاندن دسته روان انجام می شود          دسته1
چرخاندن دسته روان انجام نمی شود    

چرخش2
سنگسنباده

بدون لنگ انجام می شود          
همراه با لنگی است.       

در حد قابل قبول است.                سروصدا3
در حد قابل قبول نیست       

دستگاه تعادل دارد          تعادل4
دستگاه تعادل ندارد       

فعالیت
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روانی5
حرکت مجموعه

در حد قابل قبول است.                
در حد قابل قبول نیست       

اجزای دستگاه محکم بسته شده اند          لقی6
محکم بسته نشده اند     

لرزش دستگاه در 7
هنگام کار

در حد قابل قبول است.                
در حد قابل قبول نیست       

خالصی 8
دسته

در حد قابل قبول است.                
در حد قابل قبول نیست       

عده9
 دوران خروجی

با ورودی تناسب دارد    
با ورودی تناسب ندارد    

مالحظات:

تعیین زمان کنترل)دقیقه(   
جمعسایرزمان کنترل عملکرد

در پایان کار:  
۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

2 محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
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فعالیتکارگاهی12
موضوع: برآورد زمان مونتاژ پروژه
نامپروژه: دستگاه سنگ دستی

کاربرگبرآوردزمانمونتاژورنگآمیزیپروژه)دقیقه(

نامناموشمارهقطعاتناممجموعهردیف
فیكسچر

زمان
توضیحات)دقیقه(

مجموعهمحورپایین1

مجموعهمحوروسط2

مجموعهمحورباال3

مجموعهپایهو4
صفحات

مجموعه5
چرخسنگسنباده

مجموعه6
دسته

آچارکشینهایی7

آزمایشعملكرد8

ــرنگآمیزی9

ناموامضایبرآوردکننده:زمانکل)ساعتودقیقه(:

فعالیت
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فعالیت کارگاهی 13
موضوع: برآورد هزینه و قیمت پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

کاربرگ برآورد هزینه و قیمت پروژه

نامردیف
مجموعه

قیمت تمام 
شده اجزا

هزینه
مونتاژ

قیمت 
تمام شده 
مجموعه

هزینه های 
سربار

سود
خالص

مالیات
)25% سود(

قیمت
فروش

مجموعه محور 1
پایین

مجموعه محور 2
وسط

مجموعه محور 3
باال

مجموعه پایه و 4
صفحات 

مجموعه چرخ 5
سنگ

مجموعه 6
دسته

آچارکشی نهایی7

آزمایش عملکرد8

سایر )رنگ آمیزی(9

نام وامضای برآورد کننده :قیمت فروش پروژه:

گزارش کار
پس از پایان ساخت پروژه )دستگاه سنگ دستی( گزارش کاملی از انجام پروژه با ذکر نقاط قوت وضعف، پیشنهاد 
اقدامات اصالحی، نام و مشخصات تجهیزات استاندارد، گیره ها، فیکسچر ها و آچار ها و ابزار های استفاده شده، 
روش ساخت قطعات و چگونگی مونتاژ را شرح داده همراه با روندنماها و ذکر مشخصات اسامی  گروه، تحویل 

هنرآموز داده شود.  

فعالیت
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نقشهکار: مونتاژ مکانیزم ها
شاخصعملكرد: 

 ISO 2768 -m 1 تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد

R a= 1.6 2 پرداخت سطح
شرایطانجامکار:

1 انجام کار در محیط کارگاه

2 نور یکنواخت با شدت 400 لوکس

20°c ± 3 ° 3 تهویه استاندارد و دمای

4 ابزارآالت و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

5 وسایل ایمنی استاندارد 

6 زمان 2/5 ساعت 
موادمصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته

ابزاروتجهیزات: ماشین فرز انیورسال با متعلقاتـ  گیره موازی 
رومیزیـ  ساعت اندازه  گیریـ  کولیس 0/05 گونیای دقیقـ  آچار 
تختـ  سوهان متوسط200ـ زیرسری سنگ خوردهـ  برس موییـ  

تیغه فرز کف تراشـ  وسایل روغن  کاریـ  وسایل تمیزکاریـ  چکش 
الستیکیـ  زیرپایی

ـنمونهونقشهکار:

معیارشایستگی:

نمرههنرجوحداقلنمرهقبولیاز3مرحلهکارردیف

1مطابقت دادن اجزا با نقشه مونتاژ1
1تعیین مراحل مونتاژ2
1تعیین ابزار مورد استفاده مونتاژ3

2اتمام مونتاژ4
2کنترل عملکرد مکانیزم5

شایستگی	های	غیرفنی	,	ایمنی,	بهداشت,	توجهات	زیست	محیطی	
و	نگرش:

رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
مسئولیت  پذیری

مدیریت مواد و تجهیزات
استفاده از لباس  کار و کفش ایمنی و عینک محافظ

تمیزکردن وسایل و محیط کار
پایبندی به الزامات نقشه

2

میانگیننمرات∗

∗ حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری : مونتاژ مکانیزم ها
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نقشه های پروژه سنگ
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استان	محل	خدمتنام	و	نام	خانوادگیردیفاستان	محل	خدمتنام	و	نام	خانوادگیردیف

خراسان رضوی محمد عاطفی نیا1٠شهرستان های تهران صادق غالمی اندراتی1

آذربایجان شرقي اسماعیل مصطفی زاده11مرکزي سعید رجبی2

اردبیل صدیف اکبری12خراسان جنوبي سیدعلی هاشم آبادی3

فارس عرفان نعیمی حسینی13کردستان امید ویسی4

اردبیل سلیم نوری14ایالم عباس یعقوب زاده٥

مازندران محسن مهرعلی تبار1٥اصفهان علیرضا دهقانی حبیب آبادی٦

شهرستان های تهرانغالمرضا رحیمی نژاد1٦اردبیل سید مرتضی سجادی حور7

خراسان رضوی کمال حامدتابعی17همدان علی شیر افکن٨

کرمانشاه هوشنگ شکربیگی9

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری 
اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط 
اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، 
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی 
استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج 
نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود 

محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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